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Enervis’le 2016 Tasarruf 
Yılı Oldu

Enervis VAP danışmanlığı ile, 
enerji verimliliği projelerinizde 
%30 hibe sağlayabilirsiniz. 
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“Hedefimiz gelecek 10 
yılda güneş ve rüzgarda 
10 bin MW’lık kapasite”
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Hem enerji sağlayan hem 
de soğutma işlemi yapan 
batarya üretildi
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5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği 
Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve 
Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” 
kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin(VAP) 
uygulanmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır.

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki 
yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve 
sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet 
gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden 
yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.

İlgili yasa gereği VAP destekleri başvuruları, yetkili Enerji Verimliliği 
Danışmanlık firmaları tarafından hazırlanabilmektedir. 

Enerji sektöründe 85 yıllı aşkın deneyime sahip EWE AG’nin enerji 
verimliliği ve yenilenebilir enerjiler alanlarındaki know-how’ı ile 
Türkiye’de sahip olunan sektörel bilgi birikimi, tecrübeli insan kaynağı 
ve gelişmiş teknolojik altyapıyı birleştirerek Türk halkı ve sanayisinin 
hizmetine sunan Türkiye’deki temsilcisi Enervis olarak, sanayi 
tesislerinde Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) hizmeti sunma yetkimiz 
bulunmaktadır. 

2017 Yılı 
Verimlilik 

Artırıcı Proje 
(VAP) 2. Dönem 

Başvuruları 
3 Nisan 2017 ile 

2 Mayıs 2017 
tarihleri arasında 

yapılacaktır!
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Enervis VAP Danışmanlığı ile, 
Enerji Verimliliği Projelerinizde 
%30 Hibe Sağlayabilirsiniz. 

‘‘



Almanya’nın en büyük enerji şirketlerinden olan EWE 
AG’den aldığı birikimle Türkiye’de enerji verimliliği 
alanında projeler geliştiren Enervis, “Türkiye’de Enerji 
Verimliliği” (EnEffTurN) projesi kapsamında ikinci 
atölye çalışmasını Şubat ayında gerçekleştirdi. 
Türkiye’den 20 sanayi kuruluşunun teknik yöneticilerinin 
katılımıyla gerçekleşen birinci atölye çalışmasından 
sonra katılımcı firmaların enerji etütleri yapılmıştı. 
Düzenlenen ikinci atölye çalışmasında ise enerji 
tüketicileri tespiti yapılarak işletmelerin enerjik 
yapılanması belirlendi. Bu kapsamda birinci atölyede 
gerçekleştirilen etütlerin değerlendirilmelerinin yanı 
sıra, Enervis binasına da bir teknik gezi düzenlendi. 

Birinci atölye çalışmasıyla 55 proje 
fırsatı tespit edildi

Atölyede, birinci atölyede 20 firma için tespit edilen 
basınçlı hava, buhar sistemleri, atık ısı geri kazanımı, 
soğutma, motor değişimi ve diğer başlıklarda 55 enerji 
verimliliği proje fırsatı da değerlendirildi. Ayrıca enerji 
tüketicilerinin tespiti, analizi ve değerlendirilmesi; 
Türkiye’de enerji verimliliği yasal yükümlülükleri ve 

Alman enerji devi EWE AG’nin, geçtiğimiz aylarda başlattığı “Türkiye’de Enerji Verimliliği 
– EnEffTurN (Energy Efficiency in Turkey Now)” projesi yeni atölyelerle devam ediyor. 
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20 Sanayi Kuruluşu Bursa’da Buluştu
Enervis’in Enerji Verimliliği Atölyeleri Sürüyor:

teşviklerin değerlendirilmesi için stratejiler, ana 
konular olarak belirlendi.

Tesislerin enerjiyi somut olarak nasıl dönüştürdüğü 
ve uygulama alanlarında enerjiyi ne şekilde kullandıkları 
katılımcılar tarafından Enervis uzmanları rehberliğinde 
incelendi. Enerji kullanım alanları ve tüketim türleri, 
üretici tiplerinin fonksiyon ve yaşı, kullanılabilir enerjiler, 
enerji taşıyıcıların kullanım/kapasite dereceleri, yıllık 
işletim saati ve enerji gereksinimi, enerji maliyetleri, 
atık ısı kullanımı ve sıcaklık seviyesi ile ölçüm türleri 
gibi karakteristik veriler temel kriterler olarak belirlendi.

Bu kriterler doğrultusunda enerji tüketicilerinin 
değerlendirilmesi ise; önemlilik ve etkilenebilirlik 
tespiti yapılarak öncelik sıralaması belirlendi.

Üçüncüsü de yolda

Katılımcılar atölye çalışması boyunca yapılan 
uygulamalarla atölyede aktarılan bilgileri pekiştirme 
fırsatı buldu. Farklı sektörlerden 20 firmanın teknik 
yöneticilerini buluşturan atölyede, yasal mevzuat 
hakkında bilgiler ve gereksinimler de aktarıldı. İkinci 
atölye çalışmasının ardından yapılacak üçüncü 
çalışmada ise, tüketici değerlendirmesi, teşvik fonları 
ve nihai rapor gibi konular ele alınacak. 

İlki Almanya’da düzenlenen atölyelerin 
ikincisi Şubat ayında Bursa’da 
gerçekleştirildi. Türkiye’den 20 sanayi 
kuruluşunun teknik yöneticilerinin 
katıldığı atölyede Enervis ve EWE 
AG’nin enerji verimliliği uzmanlarının 
ortak moderatörlüğü ve sunumuyla, ön 
saha ziyaretleri ve enerji etütlerinin 
değerlendirmesi yapıldı. 

‘‘
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EWE Turkey Holding’in enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren 
iştirak firması Enervis, 2016 yılında gerçekleştirdiği tasarruf faaliyetlerini açıkladı. 

Enervis’le 2016 Tasarruf Yılı Oldu
Enervis 2016 Tasarruf Rakamları ve Faaliyetlerini Açıkladı

Türkiye’de enerji verimliliği sektörünün lider 
kuruluşlarından Enervis, 2016 yılı tasarruf faaliyetlerini 
açıkladı. Enerji verimliliği çalışmaları ile her yıl 
milyonlarca TL tasarruf sağlayan Enervis; 2016 yılında 
gıda, seramik, tekstil, kimya, otomotiv, demir çelik, 
inşaat gibi sektörlerde enerji verimliliği projelerine imza 
attı. Enervis’in 2016 yılında tüm etüt projelerinden 
sunduğu enerji tasarruf potansiyeli ise 23.914 TEP (Ton 
Eşdeğer Petrol, 1 birim 11600 kWh’a eşdeğer). Bu veri, 
7 sektörde toplamda 33 milyon TL tasarruf potansiyeli 
anlamına geliyor.  

Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu konuyla ilgili 
“2016 yılı zorunlu etütler açısından oldukça önemli bir 
yıldı. Biz de birçok farklı sektörde önemli etüt ve 
uygulama çalışmaları gerçekleştirdik. En teknolojik 
çözümleri işletmelere kazandırarak şirketlerin tasarruf 
etmelerini hedefledik ve gerçekleştirdik.  Enervis olarak, 
2016 yılında olduğu gibi 2017’de de danışmanlık ve 

Rapora göre Enervis, 
7 sektörde 

gerçekleştirmiş olduğu 
enerji etüt ve uygulama 

çalışmalarında, 
müşterilerine 

33 Milyon TL’lik 
enerji tasarruf 

potansiyeli sundu. 

‘‘

uygulama hizmetlerimizle tüm sektörlerde enerji 
tasarrufu sağlamaya devam edeceğiz.”  dedi.

En yüksek tasarruf gıda sektöründe 

Enervis’in açıkladığı verilere göre, 2016 yılında en çok 
enerji tasarruf potansiyeli gıda sektörüne sunuldu. Gıda 
sektörünün öncü şirketlerinde çalışmalar gerçekleştiren 
Enervis, toplamda 37,802 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji 
tüketiminde 15,285 TEP enerji tasarruf potansiyeli 
tespit etti. Bu sayı, yılda yaklaşık 20 milyon TL enerji 
masrafından tasarruf anlamına geliyor.  Enervis’in gıda 
sektöründen sonra en çok tasarruf potansiyeli tespit 
ettiği sektör ise inşaat oldu. Gıda sektöründe olduğu gibi 
inşaat sektöründe de çalışmalar gerçekleştiren Enervis, 
toplam 2,340 TEP enerji tüketiminden 748 TEP enerji 
tasarruf potansiyeli sundu. 

En çok verim kaybı ısı kullanan 
sistemlerde 

Özellikle atık ısıların çok fazla kullanıldığına dikkat çeken 
Enervis, atık ısının oluşmasını engelleyecek şekilde 
çalışmalar gerçekleştiriyor. Atık ısının kaçınılmaz olduğu 
durumlarda ise atık ısıyı işletmeye tekrar kazandıracak 
çözümler üzerine çalışılıyor ve tasarruf sağlanıyor. 

Endüstriyel işletmelerde en fazla karşılaşılan sıkıntılardan 
biri de basınçlı hava sistemleri olarak görülüyor. Gerek 
basınçlı hava kaçakları gerekse yüksek basınç kullanımları 
işletmeleri verimsiz hale getiriyor. Enervisin bu tür 
projelerde hem kullandığı sistem ve ekipman kalitesi 
hem de uygulanan Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) iş 
modeli açısından Türk sanayisi için örnek ürünler sunuyor. 

ISO 50001 standardı olan firmalar 
enerjisini daha verimli kullanıyor

ISO 50001’in, enerji verimliliği sağlamak adına bütüncül 
yaklaşım sunan bir standart olduğunu söyleyen Enervis, 

bu standarda sahip firmaların enerji verimliliği bilincinin 
daha yüksek olduğunu, dolayısıyla enerjiyi daha verimli 
kullandıklarını belirtiyor. Bunun yanında Enerji Yönetim 
Sistemine sahip işletmeler de, uygulamalarıyla enerji 
verimliliği kültürünün oluşmasında daha hızlı yol 
alınmasını sağlıyor. 

Enervis ayrıca, enerjinin nerede, ne kadar ve nasıl 
kullanıldığını tespit etmek amacıyla farklı endüstriyel 
tesislerde basınçlı hava, elektrik, buhar, makina alarm ve 
üretim verilerini takip eden enerji izleme ve ölçme 
sistemleri kuruyor. Tesisler böylece uzun vadede büyük 
avantajlar elde ederken, işletmelerin rekabet şansı da 
artmış oluyor.

Enervis bugüne kadar imza attığı projeler ile enerji 
danışmanlığının yanı sıra uygulama alanında da güçlü 
bir oyuncu olduğunu ispatlıyor. 

Temiz bir gelecek için teknoloji

Güneş enerji sistemleri danışmanlığı ve kurulumu 
konusunda da hizmet veren Enervis, fırsatların yatırıma 
dönüştürülmesinde müşterilerine keşif ve projelendirme, 
geniş ürün portföyü, sistem performans takibi, işletme 
bakım desteği ile özel finansal çözümlerle anahtar 
teslim projeler sunuyor. Özellikle sıfırdan verimli tesis 
kurulumu konusunda yaptığı çalışmalarla adından söz 
ettiren Enervis  yeşil sanayinin de temellerini en baştan 
atmayı hedefliyor.
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Türkiye’de enerji verimliliği sektörünün lider 
kuruluşlarından Enervis, 2016 yılı tasarruf faaliyetlerini 
açıkladı. Enerji verimliliği çalışmaları ile her yıl 
milyonlarca TL tasarruf sağlayan Enervis; 2016 yılında 
gıda, seramik, tekstil, kimya, otomotiv, demir çelik, 
inşaat gibi sektörlerde enerji verimliliği projelerine imza 
attı. Enervis’in 2016 yılında tüm etüt projelerinden 
sunduğu enerji tasarruf potansiyeli ise 23.914 TEP (Ton 
Eşdeğer Petrol, 1 birim 11600 kWh’a eşdeğer). Bu veri, 
7 sektörde toplamda 33 milyon TL tasarruf potansiyeli 
anlamına geliyor.  

Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu konuyla ilgili 
“2016 yılı zorunlu etütler açısından oldukça önemli bir 
yıldı. Biz de birçok farklı sektörde önemli etüt ve 
uygulama çalışmaları gerçekleştirdik. En teknolojik 
çözümleri işletmelere kazandırarak şirketlerin tasarruf 
etmelerini hedefledik ve gerçekleştirdik.  Enervis olarak, 
2016 yılında olduğu gibi 2017’de de danışmanlık ve 

Yapılan çalışmalara göre, en 
çok verim kaybı ısı kullanan 
sistemlerde gerçekleşiyor. 

‘‘

Enervis ISO 50001 
standardına sahip olmak 
isteyen firmalara kurulum 
danışmanlığı ve tüm verimlilik 
hesaplarında karbon miktarı 
azalımı ile ilgili bilgilendirme 
sağlıyor.

‘‘

uygulama hizmetlerimizle tüm sektörlerde enerji 
tasarrufu sağlamaya devam edeceğiz.”  dedi.

En yüksek tasarruf gıda sektöründe 

Enervis’in açıkladığı verilere göre, 2016 yılında en çok 
enerji tasarruf potansiyeli gıda sektörüne sunuldu. Gıda 
sektörünün öncü şirketlerinde çalışmalar gerçekleştiren 
Enervis, toplamda 37,802 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji 
tüketiminde 15,285 TEP enerji tasarruf potansiyeli 
tespit etti. Bu sayı, yılda yaklaşık 20 milyon TL enerji 
masrafından tasarruf anlamına geliyor.  Enervis’in gıda 
sektöründen sonra en çok tasarruf potansiyeli tespit 
ettiği sektör ise inşaat oldu. Gıda sektöründe olduğu gibi 
inşaat sektöründe de çalışmalar gerçekleştiren Enervis, 
toplam 2,340 TEP enerji tüketiminden 748 TEP enerji 
tasarruf potansiyeli sundu. 

En çok verim kaybı ısı kullanan 
sistemlerde 

Özellikle atık ısıların çok fazla kullanıldığına dikkat çeken 
Enervis, atık ısının oluşmasını engelleyecek şekilde 
çalışmalar gerçekleştiriyor. Atık ısının kaçınılmaz olduğu 
durumlarda ise atık ısıyı işletmeye tekrar kazandıracak 
çözümler üzerine çalışılıyor ve tasarruf sağlanıyor. 

Endüstriyel işletmelerde en fazla karşılaşılan sıkıntılardan 
biri de basınçlı hava sistemleri olarak görülüyor. Gerek 
basınçlı hava kaçakları gerekse yüksek basınç kullanımları 
işletmeleri verimsiz hale getiriyor. Enervisin bu tür 
projelerde hem kullandığı sistem ve ekipman kalitesi 
hem de uygulanan Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) iş 
modeli açısından Türk sanayisi için örnek ürünler sunuyor. 

ISO 50001 standardı olan firmalar 
enerjisini daha verimli kullanıyor

ISO 50001’in, enerji verimliliği sağlamak adına bütüncül 
yaklaşım sunan bir standart olduğunu söyleyen Enervis, 

bu standarda sahip firmaların enerji verimliliği bilincinin 
daha yüksek olduğunu, dolayısıyla enerjiyi daha verimli 
kullandıklarını belirtiyor. Bunun yanında Enerji Yönetim 
Sistemine sahip işletmeler de, uygulamalarıyla enerji 
verimliliği kültürünün oluşmasında daha hızlı yol 
alınmasını sağlıyor. 

Enervis ayrıca, enerjinin nerede, ne kadar ve nasıl 
kullanıldığını tespit etmek amacıyla farklı endüstriyel 
tesislerde basınçlı hava, elektrik, buhar, makina alarm ve 
üretim verilerini takip eden enerji izleme ve ölçme 
sistemleri kuruyor. Tesisler böylece uzun vadede büyük 
avantajlar elde ederken, işletmelerin rekabet şansı da 
artmış oluyor.

Enervis bugüne kadar imza attığı projeler ile enerji 
danışmanlığının yanı sıra uygulama alanında da güçlü 
bir oyuncu olduğunu ispatlıyor. 

Temiz bir gelecek için teknoloji

Güneş enerji sistemleri danışmanlığı ve kurulumu 
konusunda da hizmet veren Enervis, fırsatların yatırıma 
dönüştürülmesinde müşterilerine keşif ve projelendirme, 
geniş ürün portföyü, sistem performans takibi, işletme 
bakım desteği ile özel finansal çözümlerle anahtar 
teslim projeler sunuyor. Özellikle sıfırdan verimli tesis 
kurulumu konusunda yaptığı çalışmalarla adından söz 
ettiren Enervis  yeşil sanayinin de temellerini en baştan 
atmayı hedefliyor.



ABD’de düzenlenen IHS CERAWeek 2017 Enerji 
Konferansı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin, hidroelektrik, 
güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları bakımından 
potansiyelinin büyük olduğuna işaret eden Albayrak, son 
yıllarda yenilenebilir enerji maliyetlerinin düştüğünün ve 
bu alanda da yatırımları arttığının altını çizdi. 

Uzmanlara göre, Türkiye rüzgar enerjisine daha fazla 
ağırlık vermeli. Dünya Rüzgar Enerji Birliği Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, “Nasılsa doğal gaz 
kullanıyoruz diye enerjinin etkin kullanımı ve yenilenebilir 
enerjiye gereken önem verilmedi yıllardır. Oysa Türkiye’nin 
rüzgar enerjisindeki yeri, Çin’den ve Amerika’dan sonra 
dünya üçüncülüğüdür. En ucuz enerji, rüzgar. Potansiyelimiz 
çok yüksek ama onu değerlendiremiyoruz, geç kalıyoruz 
ve rüzgar boşa gidiyor. Rüzgar enerjisine ne kadar öncelik 
verirsek petrole o kadar az para vereceğiz. Yenilenebilir 
enerji, kullanıldıkça ucuzlar. Türkiye’nin şu andaki rüzgar 
enerjisi potansiyeli 150 bin megavat. Kullanabildiğimiz 
ise 6 bin megavat. Yani 25’te biri” şeklinde konuştu.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Serdar Ataseven ise Türkiye’nin 2023 
yılında yenilenebilir enerji hedefleriyle ilgili plan 
hazırlamaya ihtiyaç duyduklarını belirterek, yatırımların 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin hedefinin gelecek 10 yılda 
güneş ve rüzgar kaynaklı yenilenebilir enerji projelerinde en az 10 bin megavatlık 
kapasite olduğunu söyledi.
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Hedefimiz Gelecek 10 Yılda Güneş ve 
Rüzgarda 10 Bin MW’lık Kapasite

artması ve piyasadaki faaliyetlerinin artması için de 
bunları destekleyecek plan ve mevzuata ihtiyaç 
duyduklarını söylüyor. Ataseven, bazı sorunlardan 
dolayı rüzgar enerjisiyle ilgili projeler üretilemediğini ve 
inşaat halinde olan proje sayılarının da 861 megavata 
gerilediğini söyleyerek, Türkiye’de faaliyette olan rüzgar 
enerjisinin, yenilenebilir enerji içindeki oranının giderek 
artacağını dile getiriyor. Avrupa’da ilk kez kurulu rüzgar 
enerjisi gücü, kömürle çalışan elektrik santrallerinin 
toplam enerji üretimini aştı. Bu artış dolayısıyla 
önümüzdeki 10 yıl içerisinde hem karada hem de 
denizde kurulacak rüzgar enerjisi gücünün kat kat 
artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl 
Avrupa’da rüzgar türbinlerine yapılan yatırım miktarı 
30 milyar doları aşmış. Uzmanlara göre ilerleyen 
yıllarda açık deniz yani ‘offshore’ rüzgar türbinlerinin 
oranları da hızla artabilir.

Albayrak, sadece geçen yıl rüzgârda 
bin 400 megavatlık kapasitenin 
sisteme dâhil edildiğini kaydederek, 
Türkiye’nin enerji portföyünün en 
az üçte ikisinin yerli enerji 
kaynaklarından karşılanmasının 
hedeflendiğini vurguladı.

‘‘
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IBM ve ETH Zürih Üniversitesi’ndeki araştırmacılar pil 
teknolojisiyle ilgili yeni bir buluşa imza attı. Uzun 
süredir sıvı elektrolitlerin kullanıldığı redoks akışlı 
bataryalar üzerine çalışan araştırmacılar hem enerji 
ihtiyacını karşılayan hem de bataryanın ve 
çevresindeki çiplerin soğumasını sağlayan sıvı 
batarya geliştirdiler. Bu bataryayı bir ilk haline getiren 
ise güneş ve rüzgar enerjisini toplamak depolamak 
için oluşturulan büyük redoks akışlı bataryaların 
aksine bu yeni bataryanın oldukça küçük olması.

Bataryayı tasarlamak için ilk olarak 3D baskı sistemini 
kullanan ekip, elektrolit sıvının basılabileceği kama 
şeklinde olan mikro kanal sistemini oluşturdu. 

IBM’deki araştırmacılar ve ETH Zürih Üniversitesi’ndeki bilim insanları hem güç enerji 
ihtiyacını karşılayan hem de soğutma işlemini gerçekleştiren küçük sıvı batarya üretmeyi başardı.

Hem Enerji Sağlayan Hem de Soğutma 
İşlemi Yapan Batarya Üretildi

Sistemde, elde edilen elektrotlar; sıvıları, iyonların 
akabileceği membran katmanına bastırıyor ve güç 
üretiyor. Sonuç olarak santimetrekare başına 1,4 watt 
üreten bir sistem ortaya çıkıyor ve elektrolit pompaların 
harcadığı gücü de hesaba kattıktan sonra pile güç 
aktarımı sağlamak için 1 watt kalıyor. Üstelik enerji 
aktarımıyla birlikte soğutma işlevi de gören bu batarya 
sayesinde bataryanın elektrik ürettiği esnada herhangi 
bir ısı kaybı da yaşanmıyor.

 Kaynak: http://enerjienstitusu.com



E n e r j i  U z m a n ı n ı z

Enervis Enerji Servis San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul:
FSM Mah. Poligon Cad. 
Buyaka 2 Sitesi No: 8 
A Blok Kat: 14 
34771 Ümraniye İstanbul

T 0212 215 30 80
 

Kayseri:
Kayserigaz Genel Müdürlük Binası 
Yeni Mah. Mustafa Kemal Paşa 
Bulvarı 5. Cadde No: 62 A 
Kocasinan Kayseri

T 0352 337 60 00

Bursa:
Bağlarbaşı Mah. 1. Bakım Sok. 
No: 2 Kat: 1 (Esentepe Kavşağı) 
16160 Osmangazi Bursa

T (0224) 800 28 50    
F (0224) 800 28 51

 

Alman Enerji Devi EWE AG‘nin 85 yılı aşkın tecrübesini Türkiye’ye taşıyoruz.
Güneş Enerjisi uygulamalarında size özel finansal çözümler ve anahtar teslim 
hizmet modelimizle yanınızdayız!

Güneş Enerjisini Sizin İçin 
Fırsata Dönüştürüyoruz.

Dünya’nın ilk solar stadyum 
uygulaması WERDER BREMEN STADI, 
Almanya

3,25 MW Güneş Enerjisi 
Santral Kurulumu, Kayseri

www.enervis.com.tr


